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Program vid den akademiska cermonin

akademisk Procession
Gånglåtar från nordkusten

HÄLsningsanFÖrande
Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte

mUsik
Courante “La rosette” – Michael Praetorius

Arr. Gunnar Idenstam

Promovering av FiLosoFie HedersdokTorer
Promotor dekanus för filosofiska fakulteten, biträdande professor Jan Berg

Promovering av TeknoLogie HedersdokTorer
Promotor dekanus för tekniska fakulteten, professor Björn Öhlander

mUsik
Benny Andersson – En skrift i snön 

Benny Andersson, musik
Kristina Lugn, text

Arr. Göran Arnberg & Benny Andersson

Promovering av nYa dokTorer vid FiLosoFiska FakULTeTen
Promotorer filosofiska fakultetens prodekanus universitetslektor Kristina Ek och

filosofiska fakultetens dekanus biträdande professor Jan Berg

Promovering av nYa dokTorer vid Tekniska FakULTeTen
Promotorer tekniska fakultetens prodekanus professor Ylva Fältholm och

tekniska fakultetens dekanus professor Björn Öhlander

mUsik
Chatita – folkmelodi från Huasteca, Mexiko

insTaLaLTion av nYa ProFessorer
Installator rektor Johan Sterte

diPLomUTdeLning TiLL nYa adJUngerade ProFessorer
Diplomutdelare rektor Johan Sterte

mUsik
Auringon Noustessa – Toivo Kuula



3

UTdeLning av akademiska Priser ocH sTiPendier

LULeÅ Tekniska UniversiTeTs 
Priser FÖr FÖrnÄmLiga insaTser 

TiLL gagn FÖr UTBiLdning PÅ 
grUndnivÅ ocH avancerad nivÅ

Pristagare 
Universitetslektor Anita Enmark,  

Rymdteknik, SRT 
Universitetsadjunkt Örjan Lestander,  

Medecinsk vetenskap, HLV
Prisutdelare rektor Johan Sterte.

nordeas veTenskaPLiga Pris  
TiLL Forskare inom  

LULeÅ Tekniska UniversiTeT
Pristagare professor Jerker Delsing,  

Industriell elektronik, SRT.
Prisutdelare kontorschef David Jones,  

Nordea Bank.

norrBoTTens ForskningsrÅds 
Pris TiLL cUrT BosTrÖms Ära

Pristagare teknologie doktorerna  
Johan Casselgren, Experimentell mekanik,  TVM,  
Jonas Gustafsson, Industriell elektronik., SRT.

Prisutdelare ordförande i Norrbottens  
Forskningsråd Pia Sandvik Wiklund.

kUngLiga skYTTeanska 
samFUndeTs Pris TiLL den mesT  
vÄLFÖrTJÄnTa Yngre Forskare 

inom TeknikveTenskaP vid 
LULeÅ Tekniska UniversiTeT

Pristagare teknologie doktor Sara Thorgren, 
Entreprenörskap, ETS.

Prisutdelare professor Lena Abrahamsson, LTU.

vaTTenFaLLs Pris FÖr aTT 
UPPmUnTra TiLL goda insaTser i 
arBeTeT FÖr LicenTiaTeXamen
Pristagare doktorand Mattias Mases, Fysik, 

TVM, för licentiatuppsatsen Nanostructured 
carbon materials under extreme conditions.

Prisutdelare Vd Gunnar Axheim,  
Vattenfall Vattenkraft.

nordeas norrLandssTiFTeLse 
resesTiPendier TiLL 

ForskarsTUderande  
inskrivna vid 

LULeÅ Tekniska UniversiTeT
Pristagare doktoranderna  

Johan Holmqvist, Funktionella produkter, ETS,   
Hans Nylund, Nationalekonomi, ETS 

Erika Svanström, Industriell elektronik, SRT.
Stipendieutdelare kontorschef  

Marie-Helen Gidlund, Nordea Bank.

sTiPendiUm TiLL minne av 
eLisaBeTH HoLmgren

Stipendiemottagare sjukgymnast  
Lisbeth Eriksson, Norrbottens läns landsting 

Stipendieutdelare hälso- och sjukvårds- 
direktör Mats Brännström.

TeknoLogkÅrens Pris FÖr 
BerÖmvÄrda HandLedarinsaser 

i ForskarUTBiLdningen
Pristagare universitetslektor  

Roger Johansson, Drift och underhåll, SBN
Prisutdelare doktorand Ulrica Lundström, 

doktorandsektionens ordförande och  
Oscar Kööhler, teknologkårens ordförande.

akademisk recession 

mUsik
Gånglåtar från nordkusten 

Medverkande från Institutionen för  
konst, kommunikation och lärande

Musikhögskolans kammarkör
Professor Erik Westberg, dirigent

Barrios Castillo Angel Antonio, slagverk
Dorantes De Leon Josue Jared, slagverk

Gonzalez Solorzano Oscar Armando, slagverk
Lozano Leiva Ruth, slagverk
David Wahlén, accordeon

Brassensemble från Musikhögskolan i Piteå
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Processionsordning

Övermarskalk Lovisa Ulfsdotter
Marskalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

Installator rektor Johan Sterte 
Promotorer, dekanus för filosofiska fakulteten, biträdande professor Jan Berg och 

dekanus för tekniska fakulteten, professor Björn Öhlander
Filosofie hedersdoktorer Benny Andersson och Margareta Kempe
 Teknologie hedersdoktorer Eva Karlsson och Tore Lundmark

Insigniemarskalk
Luleå Studentkårs fana – kårordförande Elisabeth Johansson Hallin

Promotor, prodekanus för filosofiska fakulteten, 
universitetslektor Kristina Ek

Promovendi, filosofiska fakulteten

Insigniemarskalk
Teknologkårens fana – kårordförande Oscar Kööhler

Promotor, prodekanus för tekniska fakulteten, professor Ylva Fältholm
Promovendi, tekniska fakulteten 

Insigniemarskalk
Marsalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

Prorektor professor Erik Höglund
Installandi

Adjungerade professorer

Insignemarskalk
Prorektor professor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Inbjudna gäster och representanter från  
Luleå tekniska universitets akademistat

Marskalkar, fanbärare av Svenska flaggan
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rekTors HÄLsningsanFÖrande

Varm välkomna till vår akademiska högtid 
med traditionsenlig doktorspromover-

ing och professorsinstallation. Det är symbo-
liskt viktiga traditioner, men framförallt ges 
tillfälle att manifestera de akademiska fram-
steg som gjorts inom universitetet. Den aka-
demiska högtiden möjliggör också värdefulla 
möten mellan oss från universitetet och våra 
vänner från omgivningen.

Doktorspromotionen ger promovendi 
de yttre tecknen på doktorsvärdighet. Dess 
insignier doktorshatten eller lagerkransen, 
ringen och diplomet ger ceremonin ett mäk-
tigt intryck. Vid årets högtid promoveras 35 
nya doktorer och 16 doktorer är absent. Jag 
vill framföra mina och universitets varmaste 
gratulationer till alla promovendi för upp-
nådda resultat och en lyckönskan om fort-
satta framgångar. Fakulteterna promoverar 
fyra hedersdoktorer. Hedersdoktorer som 
på olika sätt bidragit till universitetets och 
regionens utveckling och framgång. Det är 
en ära att få hedra och knyta dem närmare 
universitetet.

Professorsinstallationen sätter högtidli-
gen in professorerna i sitt ämbete. Vid årets 
högtid installeras 9 nya professorer och 4 
nya adjungerade professorer hälsas välkomna. 

Universitetets fortsatta framgång beror i hög 
grad på insatser från dessa, de mest vetenska-
pligt meriterade medarbetarna. De förväntas 
genom sina pedagogiska och vetenskapliga 
insatser fortsätta utveckla ett universitet med 
forskning och utbildning i världsklass. De 
förväntas också bidra till ett ömsesidigt ut-
byte med universitetets omgivning.

I samband med den akademiska högtiden 
uppmärksammar vi även andra goda insatser 
inom universitetet. Det delas ut ett antal sti-
pendier och priser till väl förtjänta medar-
betare.

Till Luleå tekniska universitets akademiska 
högtid hälsar jag välkommen till såväl nya 
som gamla hedersdoktorer, installandi, pro-
movendi, landshövdingen, kommunalråd, 
universitetsrektorer samt alla medarbetare, 
studenter och gästande vänner till univer-
sitetet. En högtid där vi uppmärksammar och 
firar de som här äras för sina framstående pr-
estationer. 

Jag hoppas att Ni vill dela vår glädje och 
stolthet över vad som åstadkoms inom uni-
versitetet.
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Benny Andersson
Kompositör och musiker

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk fakultet
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Traditionen från svensk folkmusik är en 
grund som Benny Andersson hela tiden 
haft med sig i sitt utforskande inom 
musiken. Hans farfar spelade dragspel 
och Benny Andersson är väl förtrogen 
med folkmusikens olika inriktningar och 
den stora låtskatten.
- Jag kan förstås inte låtarna på samma 
sätt som spelmännen kan, men jag an-
vänder den traditionen i allt jag gör, den 
finns även i ABBAs musik, säger Benny 
Andersson.

Benny Andersson spelar flera timmar var-
je dag. Processen ser likadan ut nu som 

när han började komponera.
- Jag försöker hitta musik som inte exi-

sterar. Jag spelar och provar mig fram och 
sporadiskt kommer det stycken och slingor 
som kan bli något. Det är en fråga om urval 
och det är en nästan kroppslig känsla. Man 
bara vet att det här kan bli något. Jag försöker 
svara på den signalen.

- Processen är intuitiv även om jag förstås 
har någon slags riktning från början. Ju mer 
frånkopplad jag är desto bättre. Man kan säga 
att de bästa stunderna är när ”chefen” inte är 
med, säger Benny Andersson.

Också när komponerandet är en del av ett 
projekt får intuitionen ta stor plats även om 
det finns scener och manus att förhålla sig till.

- Det handlar ofta mer om att känna vad 
det handlar om än att förstå det. Nu senast till 
exempel gjorde jag musiken till filmen om 
Palme. Jag utgick inte från filmens delar utan 
från känslor kring Palme som person och 
kring allt som hände, säger Benny Andersson.

Den elektroniska musikutrustning som 
Benny Andersson själv använder lagrar de 
delar han vill arbeta vidare med. Bit för bit, 
stycke för stycke. Där har han tillgång till alla 

instrument som finns i en symfoniorkester 
och provar sig fram med olika arrangemang.

- Jag skriver inte noter men med teknikens 
hjälp kan jag mejsla fram precis det jag vill 
ha. Teknik är en stor del av musikskapandet 
i dag.

Två av Benny Anderssons nära medarbe-
tare har studerat vid Musikhögskolan i Piteå. 

- När jag såg miljön, utrustningen och 
människorna vid Musikhögskolan tänkte 
jag att alla borde få gå en sådan utbildning.  
När jag fick förfrågan om att komponera ett 
stycke till invigningen av Orgel Acusticum 
så svarade jag ja, för jag brukar tacka ja till 
saker jag inte gjort tidigare. Sedan har jag 
väl insett att jag kan för lite om orgel som  
instrument, men nu har det i alla fall blivit ett 
rapsodiskt stycke. Det blir orgel, flygel, flöjt, 
fioler och kör, säger Benny Andersson.

Att bli utsedd till hedersdoktor vid LTU 
ser Benny Andersson som en stor ära. För 
några år sedan fick han också titeln profes-
sors namn av regeringen.

- De förklarade att den titeln ges till en 
person som om han eller hon hade valt en 
akademisk bana skulle ha blivit professor. Det 
tyckte jag var fint. Och nu är jag dessutom 
hedersdoktor, säger Benny Andersson.
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Margareta Kempe
Författare, Kempestiftelserna

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk fakultet
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Filosofiska fakulteten utser Margareta 
Kempe till hedersdoktor. Hon har 
genom synnerligen värdefulla insatser 
för Luleå tekniska universitet väsentligt 
bidragit till utvecklingen av konst och 
vetenskap i de nordliga länen. Margareta 
Kempe personifierar i allt det som hennes 
föregångare inom Kempestiftelserna stått 
för. Med hyllning till livet och respekt 
för döden ger hon i sina böcker röst åt 
kvinnogestalter som Lotty Bruzelius 
och Anna Hwass. I deras anda fullföljer  
Margareta Kempe en storartad gärning. 
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Eva Karlsson
Vd SKF Sverige AB

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Teknisk fakultet
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Ett av världens fem SKF University 
Technology Center finns vid Luleå tekn-
iska universitet. Här utvecklas avancerade 
koncept för övervakning av maskiners 
tillstånd och styrning av produktions-
utrustning. Både SKF och Eva Karlsson 
har en historia med Luleå tekniska uni-
versitet.

Eva Karlsson är vd för SKF Sverige AB. 
Hon gick sin civilingenjörsutbildning i 

industriell arbetsmiljö vid LTU.
- Det finns goda relationer att bygga på, 

både för mig personligen och för många av 
mina medarbetare, men framför allt inom 
forskningen och utvecklingen. SKF är ett 
forskningsintensivt företag och LTU är bra 
på att möta oss och se våra behov, säger Eva 
Karlsson.

Titeln som hedersdoktor gör att Eva Karls-
son självklart kommer att följa SKF:s samver-
kan med LTU med stort intresse. Innovation 
har varit i fokus under hela SKF:s långa his-
toria. SKF utvecklas mot allt mer funktionel-
la produkter, det vill säga produkter med 
olika grad av övervakning, diagnosticering 
och service i samma paket. 

- Condition monitoring är ett viktigt om-
råde för SKF och LTU har spetskompetens 
inom det området, dessutom upplever vi att 
samarbetet är flexibelt och öppet, säger Eva 
Karlsson.

SKF är 105 år gammalt och intensiteten 
i företagets utveckling kan illustreras med 
antalet patent. I genomsnitt tar SKF ett pat-
ent om dagen!

- Vi förvaltar och bygger vidare på SKF:s 
innovativa arv. För att fortsätta vara världs-
ledande måste vi ständigt jobba med innova-
tion och utveckling för att bredda portföljen 
och skapa nya, attraktiva erbjudanden. Vi 
förflyttar oss längre och längre upp i värde-

kedjan och eftersträvar livscykelperspektiv på 
våra produkter, säger Eva Karlsson.

- Att skapa och vårda ett innovativt klimat 
är en del av SKF:s grund. Vårt innovations-
system utvecklas ständigt för att gynna nytän-
kande och samtidigt utveckling av standard-
produkterna. Men system i all ära, det är trots 
allt människorna bakom som skapar inno-
vationer. Deras kompetens och förmåga att 
samverka är avgörande. Här ser vi en positiv 
koppling till LTU i olika projekt, säger Eva 
Karlsson.

Eva Karlsson var tidigare ansvarig för 
SKF:s produktutveckling inom en av företa-
gets globala divisioner. 

- Produktutveckling är företagets hjärta. 
SKF verkar i en internationell miljö och för 
oss är det viktigt att vara attraktiva som ar-
betsgivare och samarbetspart. Att rekrytera 
framgångsrikt och sätta samman team som 
fungerar bra och gynnar det innovativa kli-
matet är en del i vårt framgångskoncept. 

Flera medarbetare vid SKF har en bak- 
grund vid LTU. Eva Karlsson poängterar vik-
ten av bra grundutbildning på civilingenjör-
sutbildningarna.

- Jag har ju själv erfarenhet eftersom jag 
studerat vid LTU men jag ser även på dem 
som vi rekryterar att grundutbildningen har 
hög kvalitet.
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Tore Lundmark
Ramböll AB

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Teknisk fakultet
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Många är de broar som Tore Lundmark 
har varit med och konstruerat och byggt. 
Han är en av Sveriges främsta stålkon-
struktörer. Problemlösning sporrar 
honom och ett exempel på det är sam-
verkansbroar.

- I en samverkansbro är det två eller 
flera material som bär upp konstruk-
tionen, i de flesta fall handlar det om 
stål och betong. Jag var med och kon-
struerade Pitsundsbron som var en av de 
första i Sverige. Det var intressant. Den 
är speciell också därför att den har stor 
spännvidd, 88 meter, och bara 1,8 meters 
balkhöjd. Det är väldigt pressad höjd och 
stora krafter, säger Tore Lundmark.

Efter civilingenjörsexamen 1969 har Tore 
Lundmark specialiserat sig på stålkon-

struktioner. Det började med LKABs loss-
ningsstation i Narvik och fortsatte med stål-
broar.

- Jag började tidigt arbeta på Ramböll och 
har fått vara med om många intressanta pro-
jekt där vi byggt om gamla och konstruerat 
nya broar runt om i landet. Det känns bra 
att nu få använda erfarenheten och dela med 
mig av kunskap som hedersdoktor vid Luleå 
tekniska universitet.

Broar tillhör den infrastruktur som ofta  
lever kvar och används länge. Särskilt järn-
vägsbroar är långlivade.

- Kraven på järnvägarna ändras mindre än 
kraven på vägar. Redan ångloken var tunga 
och många järnvägsbroar är mycket gamla. 
När vi byggde om Forsmobron över Ånger-
manälven kändes det tillfredsställande att 
kunna behålla en gammal, vacker bro från 
1912 och förstärka den så den håller i ytter-
ligare hundra år. 

De två broarna i Forth, Skottland, från 

1890 och 1964 är klassiska sevärdheter. Tore 
Lundmark var med i konstruktionsarbetet 
när den tredje bron planerades.

- Den tredje bron byggs nu. Det är in-
tressant med tre närliggande broar från olika 
epoker. Den gamla järnvägsbron i Forth är 
fascinerande. Det är en fackverksbro med 
över 400 meters spännvidd. Hur kunde de 
bygga så redan då? Det första försöket miss-
lyckades, men sedan började de om och 
gjorde det ordentligt, säger Tore Lundmark.

Tore Lundmark värjer sig för omdömet 
”innovativ” som med nutidssvenska faller sig 
naturligt att använda om honom.

- Innovativ, jag vet inte det. I grunden är 
det ingenjörskonst. Om man kan tänka ut 
hur det fungerar så blir det så. Man lär sig 
efter hand vad som är rimligt och möjligt. 
Det är viktigt att lära sig av misstag under 
byggtiden och att våga prova. Jag har aldrig 
tvekat att hitta på något eget.

Under åren har Tore Lundmark handlett 
industridoktorander och varit med i referens-
grupper och forskningsprojekt vid LTU och 
uppskattar det goda samarbetet.

- Forskningens viktigaste uppgift nu är 
nog att utveckla beräkningsmetoderna paral-
lellt med byggmetoderna för att kunna bygga 
broar både billigare och bättre.
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FiLosoFisk FakULTeT
PromoTion av nYa dokTorer eFTer avLagda Prov

amJad aLHaLaWeH, född 1980, har  
disputerat 2012 för filosofie doktorsexamen i  
ämnet Hälsovetenskap (inriktning mot galenisk 
farmaci) (Absent)
Avhandlingens titel: Pharmaceutical Cocrystals  
(Formation Mechanisms, Solubility Behaviour and 
Solid-State Properties)

daFnis n. coUdoUnaris, född 1958, har 
disputerat 2011 för filosofie doktorsexamen i  
ämnet Industriell marknadsföring.
Avhandlingens titel: International and Export  
Behavior of Firms: A Critical Review and Empirical 
Assessment

PHiLiP a. desaUTeLs, född 1967, har  
disputerat 2011 för filosofie doktorsexamen i  
ämnet Industriell marknadsföring. (Absent)
Avhandlingens titel: Exploring the Pleiotropic Effects 
of Technology on Society or Making Social Lemonade 
from Technological Lemons: Six Rules for Marketers

nicLas ekBerg, född 1970, har disputerat 
2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet Peda-
gogik. (Absent)
Avhandlingens titel: Lärares möten med sociala  
medier: applikationer i behov av explikationer

meHdi gHaZisaeedi, född 1980, har dis-
puterat 2012 för filosofie doktorsexamen i  
ämnet Elektronisk handel.
Avhandlingens titel: PR 2.0 and the Blogosphere: 
Public Relations Towards the Next Phase of e-Com-
merce

oLga kvasova, född 1982, har disputerat 2011 
för filosofie doktorsexamen i ämnet Industriell 
marknadsföring. 
Avhandlingens titel: Environmental and Social  
Aspects of Ethical Consumerism

Promotorer filosofiska fakultetens prodekanus Kristina Ek 
och filosofiska fakultetens biträdande professor Jan Berg.

kaTarina mikaeLsson, född 1962, har dis-
puterat 2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Sjukgymnastik.
Avhandlingens titel: Fysisk aktivitet, inaktivitet och 
kapacitet hos gymnasieungdomar

carina niLsson, född 1958, har disputerat 
2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet Om-
vårdnad.
Avhandlingens titel: Information and Communication 
Technology as a Tool for Support in Home Care Expe-
riences of Middle-Aged People with Serious Chronic 
Illness and District Nurses

sana roUis, född 1980, har disputerat 2012 
för filosofie doktorsexamen i ämnet Elektronisk 
handel.
Avhandlingens titel: Impacts of Facebook Hedonic 
Usage on Students’ Academic Achievement The Role of 
Culture and Personality Characteristics

seTaYesH saTTari, född 1981, har disputerat 
2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet Indus-
triell marknadsföring. 
Avhandlingens titel: Essays on the Issues of Read-
ability in the Business Disciplines

soraYa THarani, född 1968, har disputerat 
2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet Engel-
ska (English Linguistics). (Absent)
Avhandlingens titel: Immigration, Security and the 
Public Debate on US Language Policy A Critical Dis-
course Analysis of Language Attitudes in the United 
States of America

JosePH veLLa, född 1961, har disputerat 2011 
för filosofie doktorsexamen i ämnet Elektronisk 
handel.
Avhandlingens titel: Determinants in the Adoption 
of a Customer Relationship Management System: A 
Study among Bank Managers
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Teknisk FakULTeT
PromoTion av nYa dokTorer eFTer avLagda Prov

Promotorer tekniska fakultetens prodekanus Ylva Fältholm 
och tekniska fakultetens dekanus Björn Öhlander

soFiane amara, född 1977, har disputerat 
2011 för teknologie doktorsexamen i ämnet  
Vattenteknik. (Absent)
Avhandlingens titel: Novel and Ancient Technologies 
for Heating and Cooling Buildings

eira andersson, född 1978, har disputerat 
2012 för teknologie doktorsexamen i ämnet  
Arbetsvetenskap.
Avhandlingens titel: Malmens manliga mysterium - 
En interaktiv studie om kön och tradition i modernt 
gruvarbete

THerese J BeJgarn, född 1982, har dis-
puterat 2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Malmgeologi.
Avhandlingens titel: The Älgträsk Intrusion-Related 
Au (Cu, Zn) Deposit, Skellefte District, Northern 
Sweden Relationships Between Ore Forming Events in 
the Palaeoproterozoic Jörn Intrusive Complex

sven Berg, född 1970, har disputerat 2011 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet Hållfasthets-
lära.
Avhandlingens titel: Ultra High-Pressure Compac-
tion or Powder

anders BYsTedT, född 1976, har disputerat 
2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet Träteknik.
Avhandlingens titel: On Cooperation and Efficiency 
in the Construction-Related Wood Industry

raJiv dandoTiYa, född 1978, har disputerat 
2012 för teknologie doktorsexamen i ämnet Drift 
och underhållsteknik. (Absent)
Avhandlingens titel: Decision Support Models for the 
Maintenance and Design of Mill Liners

mUsLim eLkoToB, född 1978, har disputerat 
2011 för teknologie doktorsexamen i ämnet Mo-
bila system.
Avhandlingens titel: Efficient and Systematic Network 
Resource Management

sUsanne engsTrÖm, född 1971, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i äm-
net Träbyggnad.
Avhandlingens titel: Managing Information to Un-
block Supplier-Led Innovation in Construction - Barri-
ers to Client Decision-Making on Industrialized Build-
ing in Sweden

JoHan FagerLÖnn, född 1980, har disputerat 
2011 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Teknisk psykologi.
Avhandlingens titel: Designing Auditory Warning 
Signals to Improve the Safety of Commercial Vehicles

YUan FUQing, född 1979, har disputerat 2011 
för teknologie doktorsexamen i ämnet Drift och 
underhållsteknik.
Avhandlingens titel: Failure diagnostics using support 
vector machine

BerHanU mULU geBerkiden, född 1980, 
har disputerat 2012 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Strömningslära. (Absent)
Avhandlingens titel: An Experimental and Numeri-
cal Investigation of a Kaplan Turbine Model

gUsTaF gUsTaFsson, född 1981, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i  
ämnet Hållfasthetslära.
Avhandlingens titel: Mechanical Characterization 
and Modelling of Iron Ore Pellets

niLs F Jansson, född 1979, har disputerat 2011 
för teknologie doktorsexamen i ämnet Malmge-
ologi,
Avhandlingens titel: The Origin of Iron Ores in 
Bergslagen, Sweden, and their Relationships with Poly-
metallic Sulphide Ores
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Tamas JanTvik, född 1979, har disputerat 
2011 för teknologie doktorsexamen i ämnet In-
dustriell elektronik.
Avhandlingens titel: Phenomenological Modelling of 
Sensory Integration Phenomena Using Self-Organized 
Feature Maps

moHamad kHarseH, född 1980, har dis-
puterat 2011 för teknologie doktorsexamen i äm-
net Vattenteknik. (Absent)
Avhandlingens titel: Reduction of Prime Energy 
Consumption by Ground Source Heat Pumps in a 
Warmer World

marTin LennarTsson, född 1978, har dis-
puterat 2012 för  teknologie doktorsexamen i 
ämnet Träbyggnad.
Avhandlingens titel: The Transition of Industrialised 
House-Building Towards Improved Production Control

agneTa LUndgren, född 1965, har disputerat 
2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet Arbets-
vetenskap. (Absent)
Avhandlingens titel: Värdet av kvinnlighet. Om vali-
dering som omvandlande praktik i arbete

Jean-cLaUde LUneno, född 1971, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i äm-
net Hållfasthetslära.
Avhandlingens titel: Cases of Coupled Vibrations and 
Parametric Instability in Rotating Machines

Henrik LYcksam, född 1982, har disputerat 
2011 för teknologie doktorsexamen i ämnet Ex-
perimentell mekanik. (Absent)
Avhandlingens titel: Time Resolved Digital Holo-
graphic Interferometry Through Disturbed Phase Ob-
jects

mai-BriTT mose Jensen, född 1976, har dis-
puterat 2011 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Tillämpad geofysik. (Absent)
Avhandlingens titel: Geophysical Tools for Prognosis 
of Deformation in Hardrock Environments

maTTias nÄsseLQvisT, född 1978, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i äm-
net Hållfasthetslära.
Avhandlingens titel: Simulation and Characterization 
of Rotordynamic Properties for Vertical Machines

gaBrieLa Parida (tidigare Tlustochowicz), 
född 1980, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Träbyggnad.
Avhandlingens titel: Stabilising System for Multi-
Storey Beam and post Timber Buildings

oLga PoPova, född 1985, har disputerat 2012 
för teknologie doktors-examen i ämnet Matema-
tik. (Absent)
Avhandlingens titel: Weighted Hardy-Type Inequali-
ties on the Cones of Monotone and Quasi-Concave 
Functions

eLisaveTa PoTaPova, född 1984, har dis-
puterat 2011 för teknologie doktorsexamen i äm-
net Kemisk teknologi.
Avhandlingens titel: Adsorption of Surfactants and 
Polymers on Iron Oxides: Implications for Flotation 
and Agglomeration of Iron Ore

andreJs PUPUrs, född 1983, har disputerat 
2012 för teknologie doktorsexamen i ämnet Pol-
ymera konstruktionsmaterial.
Avhandlingens titel: Micro-Crack Initiation and 
Propagation in Fiber Reinforced Composites

arTo PUUrULa, född 1956, har disputerat 
2012 för teknologie doktorsexamen i ämnet Kon-
struktionsteknik.
Avhandlingens titel: Load-Carrying Capacity of a 
Strengthened Reinforced Concrete Bridge - Non-linear 
finite element modeling of a test to failure Assessment of 
train load capacity of a two span railway trough bridge 
in Örnsköldsvik strengthened with bars of Carbon Fibre 
Reinforced Polymers (CFRP)

Teknisk FakULTeT
PromoTion av nYa dokTorer eFTer avLagda Prov
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maria aLessandra ragUsa, född 1966, 
har disputerat 2012 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Matematik. (Absent)
Avhandlingens titel: Partial Differential Equations 
and Systems Related to Morrey Spaces

raLF renTZ, född 1978, har disputerat 2011 
för teknologie doktorsexamen i ämnet Tillämpad 
geologi. (Absent)
Avhandlingens titel: Water and Sediment Quality of 
Urban Water Bodies in Cold Climates

Lea rasTas amoFaH, född 1979, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i äm-
net VA-teknik.
Avhandlingens titel: Towards Sustainability of En-
vironmental Protection: Recovery of Nutrients from 
Wastewater Filtration and the Washing of Arsenic Con-
taminated Soils

maria smirnova, född 1982, har disputerat 
2011 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Rymdteknik.
Avhandlingens titel: Long-term observations of polar 
mesosphere summer echoes using the ESRAD MST 
radar

JesPer sTJernBerg, född 1969, har disputerat 
2012 för teknologie doktorsexamen i ämnet Kon-
struktionsmaterial.
Avhandlingens titel: Degradation Mechanisms in Re-
fractory Lining Materials of Rotary Kilns for Iron Ore 
Pellet Production

maria Toro-Troconis, född 1971, har dis-
puterat 2011 för teknologie doktorsexamen i äm-
net Genus och teknik.
Avhandlingens titel: Game-Based Learning for Vir-
tual Patients in Second Life®

sTeFan WaLLin, född 1964, har disputerat 
2012 för teknologie doktorsexamen i ämnet Mo-
bila system. (Absent)
Avhandlingens titel: Rethinking Network Man-
agement Solutions - Models, Data-Mining and Self-
Learning

andi raHadiYan WiJaYa, född 1974, har 
disputerat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Drift och underhållsteknik. (Absent)
Avhandlingens titel: Methods for Availability Im-
provements of a Scaling Machine System

moJgan vaZiri, född 1973, har disputerat 2011 
för teknologie doktorsexamen i ämnet Träteknik.
Avhandlingens titel: Water Resistance of Scots Pine 
Produced by Linear Friction Welding.

Åsa WikBerg niLsson, född 1967, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i äm-
net Industriell design.
Avhandlingens titel: Re-thinking Designing - Col-
laborative Probing of Work and Workplace Change

Jimmie WikLander, född 1980, har disputerat 
2011 för teknologie doktorsexamen i ämnet In-
byggda system.
Avhandlingens titel: A Reactive Approach to Compo-
nent-Based Design of Resource-Constrained Embedded 
Systems

roine vikLUnd, född 1968, har disputerat 2012 
för filosofie doktorsexamen i ämnet Teknikhistoria.
Avhandlingens titel: Riksgränsbanans elektrifiering - 
Stat och företag i samverkan: 1910-1917

HeLÉne ÖsTerLUnd, född 1979, har disputer-
at 2011 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Tillämpad geologi.
Avhandlingens titel: Further Characterisation and 
Applications of the Diffusive Gradients in Thin Films 
Technique – In Situ Measurements of Anions and Cat-
ions in Environmental Waters

Teknisk FakULTeT
PromoTion av nYa dokTorer eFTer avLagda Prov
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Johan Carlson
Professor i industriell elektronik

INSTALLATION AV NY PROFESSOR
Installator rektor Johan Sterte



19

Johan Carlson har sin bakgrund inom 
signalbehandling och forskningsområdet 
mätteknik ger honom chans att utveckla 
och omsätta kunskaper i industrinära  
samarbetsprojekt.  Syftet är ofta att skapa 
och/eller analysera stora mängder data 
och överblicka helheten för att styra och 
effektivisera industriprocesser.

Det finns två spår att följa när Johan Carl-
son berättar om sin forskning. Det ena 

är ultraljudsmätningar av energigaser och 
material, det andra är flödesmätningar och 
pilotförsök som ger stora mängder data. I 
båda fallen genereras metodutveckling och 
modeller för olika applikationer.

- I jakten på lätta, starka material blir det 
allt vanligare med olika typer av laminat, det 
vill säga material som består av flera skikt. 
Du hittar dem i flygplan, bilar, vindkraftverk 
och liknande. Med ultraljud kan vi studera 
limfogarna mellan materialen, och även kate-
gorisera material. Tekniken används också 
för att studera svetsfogar, och där planerar vi 
ett nytt projekt tillsammans med ett forsk-
ningsinstitut i Cambridge, berättar Johan 
Carlson.

Det andra spåret, flödesmätningar och pi-
lotförsök, sker i samarbete med LKAB och 
med pappers- och massaindustrier. LKAB 
blandar krossad malm med vatten som 
pumpas in i en magnetseparator som roterar 
och under processen separeras magnetit från 
gråberg.

- Tillsammans med Mineralteknik gör vi 
flödesmätningar i LKABs magnetseparator 
för att studera partiklarnas hastighet, kon-
centration och fördelning i olika hastigheter. 
Syftet är att kunna öka effektiviteten, och 
spara både tid och energi, säger Johan Carlson

Projekten med pilotförsök sker inom ra-
men för Scope Norra i kompetenscentret 

ProcessIT Innovations vid LTU.
- En stor vinst är att vi med modern teknik 

kan se vad enskilda optimeringar innebär för 
hela processen. Med hjälp av pilotförsök har 
vi testat många processparametrar och pap-
persprodukter i olika kombinationer och 
har nu ett enormt datamaterial som ska ana-
lyseras, säger Johan Carlson.

Både gruvnäringen och pappersindustrin 
är gamla näringar där teknikerna har utveck-
lats och förfinats under många år. Med mo-
derna mät- och analysmetoder och teknik 
för simuleringar kan kunskap generaliseras.

- Det finns en imponerande erfarenhet i 
industrin, en fingertoppskänsla hos enskilda 
personer som jag häpnar över. Vi kan bidra 
med systematiska studier som kan omsättas i 
modeller. Det är nödvändigt för att förutsäga 
vad som händer när processen stressas och 
för att se hur enskilda åtgärder påverkar hela 
processen och slutprodukten, säger Johan 
Carlson.

Grundutbildning och forskarutbildning 
engagerar Johan Carlson starkt. Även här är 
hans blick för helheten en drivkraft.

- Jag vill bidra till att vi bättre förmedlar 
hela kedjan av kurser. Varför just dessa kurser, 
och varför i denna ordning? Jag strävar efter 
att fånga upp studenternas kunskaper och er-
farenheter från tidigare kurser och visa dem 
en riktning vart vi är på väg. Det är roligt att 
undervisa, det är en av våra viktigaste upp-
gifter, säger Johan Carlson.
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INSTALLATION AV NY PROFESSOR
Installator rektor Johan Sterte

Savka Dineva
Professor i berganläggningsteknik med inriktning mot gruvseismologi



21

Med lång erfarenhet av att studera seis-
mologi och naturliga jordbävningar har 
Savka Dineva med sig värdefull kunskap 
när hon nu arbetar med seismiska hän-
delser (jordskalv) som utlöses på grund 
av malmbrytning under jord

Savka Dineva arbetade i Kanada när hon 
erbjöds en gästprofessur vid Luleå tekni-

ska universitet. Hon ansvarade under våren 
2011 för två doktorandkurser i seismologi 
och så småningom ledde det vidare till ett 
djupare samarbete. 

- Gruvseismologi är en praktisk applika-
tion av den kompetens som jag har utvecklat 
under åren. Det är utmanande och intressant 
eftersom det finns många problem som kan 
lösas.

- Gruvans geologi är intressant och de höga 
säkerhetskraven är hela tiden en drivkraft. De 
seismologiska processerna går fortare och är 
mer komplicerade i en gruva. Det är svårt, 
och därför roligt, säger Savka Dineva.

Små jordbävningar orsakas av sprickor i 
gruvan när malm bryts och belastningen i 
berget ökar eller förändras. Djupet är en av 
de viktigaste faktorerna som påverkar detta. 
Med ökande djup ställs därför allt högre krav 
på effektiva mät- och analyssystem. Att före-
bygga jordbävningar är inte möjligt, men det 
går att minska riskerna. Seismologiska system 
i underjordsgruvor ger mängder av informa-
tion. Att förbättra dessa system, och analysen 
av data, är ett utvecklingsområde.

- Det finns alltid oväntade faktorer som 
ger oväntade effekter men vi kan komma 
långt genom att analysera data från effektiva 
seismologiska mätsystem. Det är ett myck-
et viktigt område att utveckla särskilt med 
tanke på att gruvorna i Malmfälten går allt 
djupare. Att minska utrymmet för osäkra 
och oväntade faktorer ökar säkerheten, säger 

Savka Dineva.
Genom att beräkna risker och se dem i 

förväg kan gruvans planering och design än-
dras. Ett annat sätt att förhindra olyckor är att 
förstärka berget. Några av de stora forsknings-
projekten finansieras av Hjalmar Lundbohm 
Research Center, HLRC, och LKAB är den 
huvudsakliga industripartnern.

Savka Dineva handleder flera forskarstu-
denter som arbetar med olika aspekter av 
sesimologiska händelser.

- Vi studerar till exempel tunnlar och vad 
som händer med dem vid frost. I laborato-
rium fryser vi material och framkallar jord-
bävningsliknande förhållanden för att kunna 
studera sprickbildning och andra effekter. Vi 
studerar också uppkomst och effekter av eld 
i tunnlar.

Förutom forskningen är en av Savka  
Dinevas uppgifter också att förbereda Sver-
iges första grundutbildningskurs i gruvseis-
mologi.

- Gruvseismologi är ett viktigt kunskaps-
område att utveckla och jag ser interaktionen 
med studenter som mycket intressant, både i 
grundutbildningen och forskarutbildningen, 
säger Savka Dineva.
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Cecilia Ferm Thorgersen
Professor i musikpedagogik
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Möjligheten att få tillägna sig och  
uttrycka musik är en demokratisk rät-
tighet. Musik är en del av att vara männi-
ska, i en dimension som förenar oss över 
alla gränser. Men hur går det till när man 
lär sig och när man undervisar i musik? 
Hur tillägnar vi oss detta mångdimen-
sionella fenomen som vi kallar musik?

Cecilia Ferm Thorgersen har tre spår 
i sin forskning: musikklassrummet, 

musiklärarutbildning/högre musikutbild-
ning samt musikpedagogisk filosofi. Det är i 
det senare, i den existentiella ansatsen, som 
hela hennes projektbukett får näring.

- Musik är ett fenomen som uppstår i sam-
spel mellan människor. Utan människor, in-
gen musik. Hur det låter, eller hur det ska 
låta, beror på sammanhanget. Musik är exi-
stentiellt och emotionellt komplext, samti-
digt som musik också har en strukturell och 
en kroppslig dimension, säger Cecilia Ferm 
Thorgersen.Traditionellt sker undervisning 
inom musikinstitutionerna i hög grad genom 
imitation som bygger på att titta och lyssna. 
Lärare och elev i en en-till-en situation.   
Cecilia Ferm Thorgersen vill utmana den 
traditionen.

- Jag har studerat hur människor kan lära 
sig i grupp, genom att vara nyfikna och ta 
vara på varandras erfarenhet av och tankar om 
musik. Det är kanske utmanande för läraren, 
men för studenterna ger det möjlighet att bli 
medvetna om traditionen och att välja hur 
de vill förhålla sig till den. De blir varandras 
kritiska vänner i ett ömsesidigt lärande, säger 
Cecilia Ferm Thorgersen.

I ett samarbete med kolleger i Norge och 
Finland studerar Cecilia Ferm Thorgersen 
musiklärarutbildningen för att se hur musik-
didaktiken kopplas till musikkurserna och till 
praktikperioderna ute på skolor.

- Det finns en bristande koppling mellan 
de olika arenor som ingår i musiklärarut-
bildningen. Studenterna får ofta göra den 
kopplingen själva och det ger en sämre hel-
hetsbild. Deras engagemang i musiken är det 
centrala men de behöver också hjälp med att 
reflektera kring hur man lär sig att under-
visa musik. I jämförelserna mellan länderna 
ser vi att skillnaden mellan olika instruments 
traditioner för lärande är större än skillnaden 
mellan nationer. Det är intressant.

Cecilia Ferm Thorgersen är med och 
påverkar framtiden i så måtto att hon har 
deltagit i formuleringen av läroplanen och 
kursplanerna från regeringen.

- Vi var sex personer med olika erfarenhet 
och bakgrund. Mitt bidrag var bland annat 
den här mer filosofiska synen på musik och 
musikundervisning. Nu startar jag snart ett 
projekt där vi ska studera vilka konsekvenser 
de där formuleringarna har fått, med fokus 
på bedömning. Hur uppfattar lärare uppdra-
get, hur realiseras intentionerna och vilka  
resultat ger det? 

- Det finns så mycket att göra för att häv-
da musikundervisningens vikt och existens. 
Skriftligt och verbalt språk värderas högre än 
musikaliskt språk, men jag menar att musik 
är en rättighet för alla som vill. Musikunder-
visningen skulle till exempel kunna spela en 
mycket större roll i processen att förstå och 
lära av varandra i ett mångkulturellt och öp-
pet samhälle, säger Cecilia Ferm Thorgersen.
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I traditionell uppföljning är det ofta 
pengarna på sista raden i resultatet som 
räknas. Rickard Garvare är intresserad 
av den utveckling som går mot multipel  
resultaträkning, med ett större spektrum 
av kriterier vid sidan av det ekonomiska 
för att mäta hållbar utveckling och för-
bättring i en verksamhet.

Rickard Garvare studerar förändringar 
i organisationer. Vad är det som avgör 

om det man säger sig vilja uppnå blir genom-
fört eller inte?

- Rationella argument räcker inte, det 
finns så mycket annat som påverkar. Ta till 
exempel de långa ärmarna på läkarnas rock-
ar. Det dröjde lång tid innan Socialstyrelsens  
föreskrifter om de mer hygieniska, korta är-
marna vid patientnära arbete genomfördes 
i praktiken. Det har inte bara praktiska och 
rationella orsaker, det handlar också om pon-
dus och prestige. Bilden av ”läkare” inbe-
griper långa ärmar på rocken, säger Rickard 
Garvare.

Förändringar och hur de genomförs kan 
studeras på olika sätt. Rickard och hans kol-
leger har gjort intervjuer och enkäter, använt 
självrapportering och så vidare. Nu vill de 
gå bakom den bilden och försöka studera 
skeendet mindre subjektivt.

- Vi kommer att i högre grad börja använ-
da oss av observationer, video, mätningar och 
liknande metoder. Vi vill också kunna testa 
olika sätt att introducera förändringar och 
sedan jämföra hur snabbt en förändring får 
fäste, säger Rickard Garvare.

Flera projekt som Rickard Garvare är ak-
tiv i handlar om organisationer inom vård 
och omsorg, men potentialen i ett effektivare 
genomförande av förbättringar är stor i mån-
ga typer av verksamheter.

- Dels beror inriktningen mot vården 

på att vi studerar de miljöer vi får tillträde 
till. Men det beror också på att det hela 
blir så härligt komplicerat i vården. Det är 
en komplex organisation med den politiska 
beslutsnivån, tjänstemannanivån och dessu-
tom professionella hierarkier med olika 
yrkesgrupper, och så medborgare som betalar 
och ibland även är patienter och anhöriga. 
Det är intressant som studieobjekt, säger 
Rickard Garvare.

Resultaten kan till exempel ge en finger-
visning om hur förbättringsstödjare bäst ska 
arbeta för att förändringar ska få genomslag. 
Lärdomarna tas upp av andra vårdgivare och 
underlättar samma resa för dem.

- Landstingen har många bra system och 
rutiner för att dela kunskap med varandra. 
Det finns kvalitetsregister och en tradition av 
att lära av varandra, säger Rickard Garvare.

I projekten möts forskare med olika bak-
grunder och även det internationella samar-
betet ökar. 

- Det här är ett spännande område där 
mycket går att förbättra. Vill man verkli-
gen förändra något så måste system och 
förutsättningar ändras, det räcker inte med 
retorik. Människor ser igenom tomma policy-
dokument och floskler. Uteblivna förändri-
ngar handlar inte bara om enskilda männi-
skors motstånd. Om organisationen har fler 
mål än det ekonomiska resultatet så behöver 
det också avspeglas i styrning, mätning och 
premiering, säger Rickard Garvare.
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Eld är en förutsättning för vår civilisa-
tion. Från de första kontrollerade eldarna 
för flera hundra tusen år sedan, till för-
bränningen av kol som gav ånga och 
därmed möjliggjorde den industriella 
revolutionen på 1800-talet. Förbränning 
är också nyckeln till nästa stora utveck-
lingssteg och eldens innersta mysterier är 
fortfarande inte lösta. 

Den stora utmaningen i dag är att styra 
om från fossila bränslen till förnybara. 

- Förgasning är det centrala steget för att 
göra kemikalier och drivmedel av förnybar 
biomassa, säger Rikard Gebart.

Just nu är det sotbildning i förgasarflam-
mor som Rikard Gebart fördjupar sig i. Han 
studerar också de partiklar som blir kvar efter 
förbränning.

- Som forskare nördar man in på detaljer, 
men tillsammans bildar detaljerna hela kar-
tan. Målet är att åstadkomma så effektiv för-
bränning som möjligt för att nyttja all energi 
i materialet, och samtidigt få så lite oönskad 
restprodukt som möjligt, till exempel sot. 

En stark drivkraft är insikten om det ohåll-
bara i att mänskligheten på några hundra år 
har förbrukat fossiliserad biomassa som det 
tagit naturen flera hundra miljoner år att 
bilda.

- Vi har bara en planet och måste klara av 
att förbruka resurser i samma takt som den 
kan producera dem. Det kan tyckas hopplöst 
men jag har stark tilltro till människans pro-
blemlösande förmåga, säger Rikard Gebart.

Grundtekniken för förgasning är känd. De 
okända delarna handlar om att kunna förgasa 
nya bränslen och garantera att inga oförut-
sedda problem dyker upp i kommersiell ska-
la. Forskningen inriktas på att ta fram under-
lag för trygg utbyggnad och för optimering.

- Det svåra är att göra förbränningen  

effektiv och behålla så mycket som möjligt av 
energin i gasen, samt att sedan med kataly-
tiska processer använda byggstenarna vätgas, 
kolmonoxid och koldioxid för att sätta ihop 
olika kemiska produkter och drivmedel.

- Klustret Bio4Energy där LTU har en 
stor andel hör till de ledande bland världens 
kunskapscentrum inom området och nämns 
med respekt i forskarsamhället, säger Rikard 
Gebart. 

Det krävs internationella överenskommel-
ser för att storskalig utveckling av nya energi-
slag ska ta fart.

- Tanken med utsläppsrätter var att den 
som orsakar koldioxidutsläpp skulle få ex-
tra utgifter och den som inte orsakar eller 
minskar utsläpp skulle få extra inkomster. Just 
det systemet fungerar tyvärr inte bra nu, men 
grundprincipen med ekonomiska styrmedel 
var nog rätt tänkt, säger Rikard Gebart.

Rikard Gebart disputerade i strömnings-
lära och har sedan arbetat med tillverk-
ningsteknik för kompositmaterial, för att så 
småningom glida över till vattenkraft, flyg-
motorer och förgasning. Energifrågor blev en 
allt större del i hans arbete för att nu vara helt 
centrala. 

- Strömningsmekanik kan tillämpas på 
många teknikområden. Kunskapen ger en 
frihet att kunna välja arbetsområde och en 
möjlighet att komma med nya infallsvinklar 
i viktiga forskningsfrågor. Att bidra till kun-
skapsbygget för en hållbar energiomställning 
känns meningsfullt. 
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Roberts Joffe är med och utvecklar 
biobaserade polymera kompositer så att 
de får tillräckligt bra egenskaper för att 
i framtiden i högre utsträckning kunna 
ersätta olje- och stålbaserade material. 
Det räcker inte att kompositer är starka 
och lätta, de måste också tåla skador, fukt 
och stora temperaturspann.

Redan 1993 kom Roberts Joffe till Luleå 
tekniska universitet, då som utbytesstu-

dent från ”University of Latvia” (Riga, Lett-
land). Han uppskattade miljön och återvände 
som doktorand i april 1994, och disputerade 
1999 för att sedan bli kvar som forskare och 
lärare. Som professor kommer han nu att 
fortsätta sin samverkan med internationella 
forskarkollegor, med forskningsinstitutet 
Swerea Sicomp i Piteå och med industrier i 
Sverige och utomlands.

- Polymera kompositer är i hög grad ett 
internationellt forskningsområde. Självklart 
samarbetar jag mycket med Lettland men 
även med många andra europeiska länder 
och med USA, säger Roberts Joffe.

De tre områden som Roberts Joffe  
arbetar inom är traditionella fiberkompositer 
armerade med kol- och glasfibrer, biobase-
rade kompositer samt nanomodifierade 
fiberkompositer.

- Biobaserade kompositer är särskilt  
intressanta eftersom de har förnybara natur- 
fibrer från lin, hampa och trä. Lin och hampa 
har tämligen långa fibrer och det skapar möj-
ligheter att konstruera mycket högpreste-
rande material, säger Roberts Joffe.

Fordon är ett stort användningsområde 
för biobaserade kompositer, men också kon-
struktioner som byggnader och vindkraft-
verk.

- Utmaningen är att utveckla material med 
rätt egenskaper för olika användningsoråden. 

De måste bli tillräckligt bra och pålitliga. 
Viktiga frågor är hur materialet åldras, hur 
det påverkas av skador, fukt och upphöjda 
temperaturer. Vi ser stora framtidsmöjligheter 
och ett mål är till exempel att utveckla mate-
rial för marina tillämpningar vilket är mycket 
utmanande för biobaserade kompositer. 

Materialoptimeringen vid Luleå tekniska 
universitet leder till förbättring av existerande 
och utveckling av nya kompositmaterial för 
dagens och framtidens användningsområden. 
Materialets beteende beskrivs med mate-
rialmodeller som implementeras i numeriska 
beräkningsrutiner för simuleringar och mo-
delleringar. Drivkrafter i utvecklingen är den 
internationella industrins strävan efter lätta, 
energisnåla, robusta och miljövänliga last-
bärande strukturer.

- Vi måste kunna förutsäga det mekaniska 
beteendet hos biobaserade kompositer och 
deras komponenter. Det gör vi bland annat 
genom att identifiera och kvantifiera parame-
trar för modellering, genomföra omfattande 
tester och experiment, säger Roberts Joffe.

Forskningen handlar både om att hitta 
svagheter och utveckla egenskaper hos ma-
terialet och om att analysera dess hela livs-
cykel med återanvändning eller återvinning. 
Resultaten från forskningen är till stor del en 
generell och fördjupad kunskap om materi-
alen. Hur fungerar de och hur kan de an-
vändas? Vilka är sambanden mellan kompos-
iters prestanda och deras uppbyggnad, mellan 
egenskaper hos beståndsdelar och deras sam-
verkan med varandra? 

- Vår forskning blir grunden till den kun-
skap som ingenjörerna behöver för att arbeta 
med applikationerna i fordon, fartyg och 
konstruktioner, säger Roberts Joffe.
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I sin avhandling studerade Lydia Kokkola 
litteratur som verktyg när barn lär sig ett 
nytt språk, och följde då finska barn som 
läste engelsk litteratur. Hon fördjupade 
sig i hur olika texter kan hjälpa eller hin-
dra en process, till exempel en läropro-
cess. Nu intresserar sig Lydia Kokkola 
mer och mer för läsningen. Vad händer i 
samspelet mellan text och läsare?
- Man kan med fördel använda litterära 

texter i undervisning. Speciellt i början, 
när barnen lär sig läsa kan berättelsens 
kraft bidra till koncentrationen, säger 
Lydia Kokkola.

Forskning från Storbritannien motsäger 
påståendet att ungdomar läser mindre nu 

än tidigare, berättar Lydia Kokkola, däremot 
läser de på flera sätt.

- Ungdomarna läser mycket på nätet. De 
behöver olika strategier för läsning på nätet 
och för läsning av litterära texter. Vi behöver 
ge dem stöd för olika lässtrategier, säger Lyd-
ia Kokkola.

Samspelet mellan litteratur och lärande är 
det som förenar Lydia Kokkolas olika forsk-
ningsprojekt. Kontraktet mellan läsaren och 
texten är intressant för hur förståelse skapas. 
Hur kan vi förstå fiktiva karaktärer som lever 
under helt andra omständigheter än vi själva? 
Vad är det som bär mening mellan text och 
läsare i läsprocessen?

- Som läsare gör vi överenskommelser 
med texten och skönlitterära texter skapar 
känslor. Det är samma område i hjärnan som 
aktiveras i relationen med en fiktiv karaktär 
som med en person i verkliga livet. Det gör 
att litterära berättelser berör oss och över-
bryggar kulturella, geografiska och tidsmässi-
ga gränser. Grundläggande mänskliga känslor 
som skam, sorg och empati väcks och känns 

igen i läsandet, säger Lydia Kokkola.
Lydia Kokkola har bland annat studerat hur 

litteratur används för att berätta för barn om 
förintelsen. Projektet var mångdisciplinärt 
och internationellt och samspelet mellan for-
skarna var givande.

- Hur berättar man om något så fasansfullt? 
Vad händer med läsaren? Det mest fasci-
nerande var att upptäcka hur bra det är att 
lämna frågor öppna. Det är faktiskt mycket 
effektivt att inte berätta allt. Att som författare 
istället förmedla känslor och ge möjlighet att 
läsa på olika nivåer, beroende på vad läsaren 
är mogen att ta in, säger Lydia Kokkola.

Hur bilden av sexualitet förmedlas till  
ungdomar är också ett område där Lydia 
Kokkola menar att utelämnande av informa-
tion ofta är ett bra sätt.

- Bra litteratur hjälper ungdomar att förstå 
sex utifrån känslor mer än utifrån detaljerade 
beskrivningar och katastrofala följder. Då 
förmedlas bilden av sex som en del bland 
många andra delar i livet, säger Lydia Kokkola.

Lydia Kokkola ser fram mot att fortsätta att 
utveckla sitt intresse för lärande i rollen som 
lärare och handledare vid LTU.

- I min roll som redaktör för forsknings-
tidskrifter har samspelet med doktorander 
varit både spännande och givande. I den väg-
ledande rollen förenas intresset för litteratur 
med intresset för didaktik, säger Lydia Kokkola.



32

Margareta Lilja
Professor i arbetsterapi

INSTALLATION AV NY PROFESSOR
Installator rektor Johan Sterte



33

Att klara sig själv och att få vara social 
och aktiv ökar livskvaliteten och möj-
ligheten att bo kvar i sitt hem även som 
gammal. Grunden för Margaretas Liljas 
forskning är att studera människor i deras 
hemmiljö. Vilken betydelse har miljön 
för förmågan att hantera vardagen? Hur 
ska miljön bäst anpassas för att stödja var-
dagliga färdigheter?

Ofta handlar forskningen om gamla 
människor, men i vissa projekt även 

om personer med funktionsnedsättningar. 
Vi lever allt längre och åldrandet har skjutits 
upp betydligt jämfört med generationerna 
bakåt. Men det kommer till sist, och då kan 
närmiljön bli ett hinder

- En studie som jag gjorde visade tydligt 
att de personer som fått stöd med anpassning 
av bostaden kände sig säkrare och vågade ut-
föra fler vardagssysslor. Vi såg också en sprid-
ningseffekt som vi inte riktigt kan förklara, 
de var mer aktiva även utanför hemmet och 
mer benägna att prova andra aktiviteter, säger 
Margareta Lilja.

Vardagssysslor kan vara handlingar som 
toalettbesök, matlagning, att röra sig mellan 
rum eller att lägga sig eller stiga upp när man 
vill.

- Att klara av grundläggande aktiviteter 
gör enormt mycket för självförtroendet och 
humöret. Även den kroppsliga hälsan påver-
kas eftersom inaktivitet bidrar till minskad 
muskelmassa och ett mer begränsat socialt liv. 
Bostadsanpassning är en investering som gör 
tydlig skillnad, säger Margareta Lilja.

Miljön på Luleå tekniska universitet tyck-
er Margareta Lilja är stimulerande. Hon ser 
möjligheter att koppla ihop kunskapen inom 
arbetsterapi med universitetets kompetens 
inom exempelvis signalbehandling, arkitek-
tur och eHälsa.

- Vi skulle till exempel kunna studera hur 
teknik i hemmiljön kan göras lättare att leva 
med. Som det är nu så upplevs hjälpmedel 
ofta som skrymmande, fula och stigmatis-
erande. Hur kan vi integrera teknik i hem-
met så att det fortfarande känns som ett hem 
för alla familjemedlemmar? Det finns många 
kopplingar där vi kan hitta samarbetsmöj-
ligheter, säger Margareta Lilja.

- Sverige ligger långt fram i forskning inom 
arbetsterapi. Det finns ovanligt många profes-
surer och vi är efterfrågade till internationella 
konferenser och tidskrifter. Jag samarbetar i 
projekt med olika europeiska länder, med 
USA, Australien och Uganda. Det finns stort 
intresse för svenska lösningar eftersom vi 
har mindre institutionsvård än andra, och vi 
har också mycket att lära av jämförelser och 
inspirerande satsningar på andra håll, säger 
Margareta Lilja.

Pedagogik är ett stort intresseområde för 
Margareta Lilja. Hon berättar om avdelnin-
gens studie av hur den verksamhetsförlagda 
utbildningen fungerar och hur den studien 
nu ligger till grund för förbättringar.

- Det är viktigt med erfarna handledare 
som vågar låta studenterna prova sig fram, 
göra misstag och reflektera. Studenterna ska 
veta när det är en lärosituation och när de 
blir bedömda. Det skapar större trygghet och 
bättre lärande. Och även på universitetet be-
höver studenterna involveras mer i upplägg 
och planering, deras erfarenheter är viktiga 
att ta tillvara.
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De sociala och etiska hållbarhetsfrågor-
na är ofta Johan Sandströms bidrag när 
han som företagsekonom ingår i projekt 
inom forskningsämnet miljöledning. 
Hur fungerar det när policydokument 
möter verkligheten? Kan en anställd följa 
de etiska reglerna till punkt och pricka i 
alla länder där företaget har verksamhet?

Johan Sandström har bland annat ingått i 
en grupp som följt ett antal företag för att 

se vad som händer med de etiska riktlinjerna 
när de implementeras.

- Vi har intervjuat medarbetare för att 
se vad det blir av formuleringarna i verk-
ligheten. Två av de tre företagen är stora 
koncerner som har fått en ”code of conduct” 
i knät utan att de själva varit med och tagit 
fram den. Det tredje företaget har mer makt 
över sin kod, säger Johan Sandström.

Den grundläggande kritik som fram-
kommer är att reglerna är för stelbenta. De 
är svåra att leva efter i praktiken. Ofta är 
det dessutom långa, detaljerade dokument 
som avspeglar koncernledningens behov av  
kontroll mer än den etik de ska gynna.

- Individen hamnar ofta i gråzoner som 
kräver fingertoppskänsla. Det är svårt för den 
enskilde att hantera en uppsättning regler 
som ska gälla lika i alla delar av verksamheten 
och i alla länder. Då uppstår en ansvarsfälla. 
Vem är ansvarig när koden inte fungerar, är 
det företaget eller individen?

- Det finns en naiv tro på de här verkty-
gen. Men i verkligheten förvandlas koden 
när människor använder den. Därför kan 
det vara viktigt att tydligt hålla isär ska och 
bör. Till ska-reglerna hör till exempel för-
bud mot korruption men bör-reglerna som  
hanterar beteende kan vara mer öppet for-
mulerade och därmed anpassningsbara till 
lokala förutsättningar, säger Johan Sandström.

Till bilden hör också att allt större del av 
ekonomin både i Sverige och internationellt 
övergår från offentligt till privat även inom 
gemensam samhällsservice. Bristen på insyn 
ställer krav på att företagen lyckas formulera 
och kommunicera etiska regler på ett effek-
tivt sätt.

- Det finns som vanligt inga enkla svar på 
hur man ska göra. I ett företag hade de en 
grundläggande etisk policy på en halv A4 
som de kände sig delaktiga i. När de blev  
uppköpta av en koncern fick de ett 28-sidigt 
dokument vilket mest verkade öka distansen 
mellan ledning och medarbetare. Jag tror 
inte att det ledde till en högre etik i verk-
samheten. Omfattande regelverk är svåra att 
kommunicera men hur man ska göra istället 
måste företagen själva designa, som forskare 
kan vi bara sätta ljus på frågan och i bästa fall 
agera bollplank, säger Johan Sandström.

När det däremot gäller forskning kring 
hållbarhetsredovisningar menar Johan Sand-
ström att det är lättare att ge råd. Företagen 
har stort ansvar och vill ofta använda sitt han-
dlingsutrymme för att göra skillnad. 

- Alla statliga bolag måste hållbarhetsre-
dovisa och även många privata företag gör 
det. Vi studerar vad som sker bakom scenen. 
Vilka var inblandade? Varför mäts det ena 
men inte det andra? Vi ger feed back som 
förhoppningsvis kan leda till ökad helhetssyn. 
Det finns stor förbättringspotential för att 
hitta rätt indikatorer för det mätbara och ett 
bra sätt att beskriva processer inom områden 
som inte är mätbara, säger Johan Sandström.
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Att vara företagare är bara ett av många 
uttryck för att vara en entreprenöriell 
person. Mats Westerberg förklarar ”en-
treprenöriell” som ett förhållningssätt där 
man tar initiativ, skapar kreativt, vågar 
prova sig fram och riskera något.

I skolans värld representerar begreppet ett 
skifte från traditionell katederundervisning 

där elever matas med bestämd kunskap till ett 
lagarbete där elever får erövra kompetenser 
och hjälp att ta ansvar för sitt lärande.

- Visionen är skolan som en arbetsplats där 
pedagoger och elever tillsammans uppnår 
mål och utvecklas som individer, säger Mats 
Westerberg.

Entreprenöriellt lärande är processer där 
pedagogerna tar tillvara barnens och ung-
domarnas möjligheter att vara delaktiga och 
kreativa i vardagen. 

- Det är ett skifte i pedagogiken, och den 
entreprenöriella inriktningen anges i läro-
planen. Det finns många lärare som brinner 
för det här men det finns också många som 
känner sig osäkra. 

- Skolan är en trögförändrad verksamhet. 
De som är lärare i dag har gamla lärarföre-
bilder. Lärare är dessutom i hög grad ett 
ensamt arbete i klassrummen medan entre-
prenöriellt lärande utvecklas bäst när peda-
goger arbetar i grupp med eleverna, säger 
Mats Westerberg.

Ett inslag i den nya pedagogiken är att läg-
ga större fokus än tidigare vid emotioner. Att 
använda fler sinnen i inlärningen ger bättre 
resultat.

- När fokus ligger ensidigt på det kogni-
tiva pluggar man in årtal och namn om den 
franska revolutionen. Men när emotionerna 
kopplas in kanske man gör en teater om den 
tiden och sätter sig in i olika människors up-
levelser. Det ger ett bredare perspektiv på 

lärande genom att också erbjuda samman-
hang och upplevelse, säger Mats Westerberg 
för att ge ett konkret exempel.

Entreprenöriellt lärande är inte bara en 
pedagogik för grundskola och gymnasium 
utan har minst lika stor relevans i vuxenut-
bildning, på universitet och på arbetsplatser.

- Idén om att man först ska gå i skola i 17 
år för att sedan gå ut och göra saker på rik-
tigt är egentligen helt tokig. Det borde fin-
nas många fler kontaktytor och mer konkret 
samarbete mellan skolor av alla slag och de-
ras omgivning. Och universitetet borde vara 
en naturlig plats för kompetensutveckling 
under hela livet. Jag brinner för samverkan, 
det kommer mycket gott ur det, säger Mats 
Westerberg.

Det återstår att rigga forskningsprojekt 
för att följa och utvärdera entreprenöriellt 
lärande. Mats Westerberg samarbetar bland 
annat med forskarkolleger vid Umeå univer-
sitet och tankar finns om att skapa ett kom-
petenscentrum inom området.

- Jag arbetar nu med en forskningsöversikt. 
Det finns till exempel forskningsbelägg för 
att elevcentrerade uppgifter ger effektivare 
lärande, till exempel när elever får öppna up-
pgifter av typen ”du är ett skolbarn i Bag-
dad 2004, beskriv din vardag”. Men mycket 
forskning återstår att göra och den behöver 
ske parallellt med den entreprenöriella peda-
gogikens införande i skolan, säger Mats Wes-
terberg.
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Som utredare på LO behöver Sten Gel-
lerstedt hålla sig à jour med forskning 
och utveckling på landets högskolor och 
universitet. Att han nu blir adjungerad 
professor vid Luleå tekniska universitet 
förklarar han delvis med att vid LTU 
finns landets största arbetsvetenskapliga 
institution och forskarna är kända för 
framgångsrikt samarbete med arbets-
marknadens parter. 

Professuren innebär ett samarbete med 
positiva möjligheter både för LO och för 

universitetet. 
- Jag får tillgång till kompetens och for-

skningsresultat för utredningar och informa-
tionsspridning, och en plattform för att rigga 
nya, angelägna projekt med forskare och stu-
denter. Universitetet får tillgång till vårt kon-
taktnät och till aktuella frågeställningar från 
arbetslivet, säger Sten Gellerstedt.

”Arbetsmarknaden dras isär”, svarar Sten 
Gellerstedt på frågan om vad han ser för ut-
vecklingstrend just nu inom sitt område. 

- Det blir fler jobb som kräver lång utbild-
ning, och fler jobb som är utarmade och inte 
kräver vare sig utbildning eller erfarenhet. 
Mellanskiktet krymper.

I utarmade arbeten har arbetsmoment 
styckats till mindre delar där den anställde 
har begränsat ansvar och handlingsutrymme 
och ingen överblick. Det är bara ett litet mo-
ment som ska genomföras, om och om igen. 
Det är motsatt utveckling mot den som sågs 
för 25 år sedan när arbetsutvidgning, rota-
tion och dockmontering diskuterades och 
genomfördes.

- Vi talar nu om digital taylorism, och 
menar då arbeten med hög automatisering 
och utbytbara människor som övervakar  
eller genomför små delmoment. Drivkrafter 
är dels globaliseringen som gör att företagen 

eftersträvar samma system i alla länder där de 
har produktionslinjer, men också det faktum 
att det finns gott om arbetslösa.

Digital taylorism är bara en företeelse av 
många inom ”utsatta jobb”, andra företeelser 
är till exempel deltider, tillfälliga anställnin-
gar, inhyrd arbetskraft, falska egenföretagare, 
falska kollektivavtal och svarta jobb med 
underunderentreprenader som får utföra de 
farligaste jobben. 

- I en del näringar ser vi ett nytt statar-
system växa fram med lågt betald arbetskraft 
från andra länder, till exempel i en del större 
jordbruksföretag. Utsatta jobb finns också 
till exempel inom hotell och restaurang, 
fastighetsskötsel, detaljhandel, hemtjänst. 

Förutom dåliga villkor vad gäller arbets-
förhållanden och lön så är utarmade arbeten 
tråkiga och skapar negativ stress eftersom det 
inte finns någon utveckling och demokrati i 
dem. Det är en utveckling som väcker många 
frågor och forskningsbehov.

- Man ska inte blunda för att det finns olika 
intressen på arbetsmarknaden. Utmaningen 
för oss alla ligger i att både skapa värde och 
värdighet. Industriell demokrati handlar om 
balans mellan intressen så att verksamheten 
blir värdeskapande för båda sidor, säger Sten 
Gellerstedt.

- Det är en av våra uppgifter på LO att 
ta forskningsresultat vidare till handling. Med 
fakta som grund kan forskare peka på allva-
ret i ett problem och vi kan hitta rätt arena 
för att initiera lösningar; med en enskild ar-
betsgivare eller med arbetsmarknadens parter, 
säger Sten Gellerstedt.
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Den grundteknik för signalbehandling 
med bildanalys som Tomas Gustavsson 
är expert på kan användas inom många 
olika områden. Han har erfarenhet från 
så skilda tillämpningar som hjärt- och 
kärlmedicin, brottsutredningar och kläd-
industrin. 

För Tomas Gustavssons del började det på 
Chalmers när han redan som student och 

doktorand var med och utvecklade teknik 
och analys för ultraljudsundersökningar av 
hjärta och kranskärl.

- Vi utvecklade ett program som uti-
från mätning av hjärta och halspulsåder  
automatiskt beräknar hjärtats storlek, funk-
tion och rörelse samt kärlväggarnas beskaf-
fenhet. Finns det förkalkning i halspulsådern 
finns det troligen även i kranskärlen men 
eftersom hjärtat ligger längre in i kroppen 
är det svårare att mäta med ultraljud, därför 
utgår man från halspulsådern, säger Tomas 
Gustavsson.

Tekniken används nu regelmässigt för häl-
soundersökningar och diagnosticering men 
även när läkemedelsföretagen testar nya 
mediciner.

- Ett exempel på en stor läkemedelstest 
var när Pfizer skulle ersätta Lipitor med en 
ny medicin mot högt blodtryck och höga 
blodfetter. Tusentals människor runt om i 
världen fick antingen Lipitor, den nya medi-
cinen eller placebo, och ultraljudsbilder från 
IMT-mätningar samlades under flera år i två 
analyscentrum i USA och Europa.

När Tomas Gustavsson befann sig i USA 
2003 och blev uppringd av svensk polis mitt 
i natten hann många oroliga tankar passera 
innan han förstod att det var i egenskap av 
forskare de sökte honom.

- De ville veta vad som kunde göras 
med kameraövervakningsbilderna på den 

man som misstänktes för mordet på Anna 
Lind. Jag samlade Sveriges professorer inom 
bildanalys och vi delade upp arbetet mellan 
oss. Förövarens ansikte skymdes av en keps 
men vi fann att hans rörelsemönster gick att 
analysera med hjälp av kamerabilderna.

- Genom att i bildsekvenserna sätta punk-
ter på flera strategiska ställen på kroppen bil-
das ett unikt mönster från en persons rörelse 
i ett rum. I det här fallet blev det andra fak-
torer som fällde mördaren men polisen bad 
oss slutföra arbetet eftersom de såg att rap-
porten blir användbar i andra sammanhang, 
säger Tomas Gustavsson.

Inom klädindustrin kan tekniken använ-
das för att skapa en tredimensionell bild av 
kroppen som skickar data till en automatisk 
skräddare. De försök som Tomas Gustavs-
son har arbetat med handlade om människor 
med puckelrygg, skolios eller andra egenska-
per som gör det svårt att hitta rätt storlek och 
form på kläder men tekniken kan mycket väl 
komma att slå igenom och bli tillgänglig för 
konsumenter i allmänhet.

- Att det finns många tillämpningar gör 
mitt område så spännande. Det finns hela 
tiden nya problem och möjligheter. I Luleå 
ska jag analysera stenar. Vi utvecklar tekni-
ken för att kategorisera mineraler i samarbete 
med gruvindustrin. 

- Den nära samverkan som Luleå tekniska 
universitet har med industrin tycker jag är 
mycket intressant. Jag ser fram mot att vid-
areutveckla mätmetod, analys och tolknin-
gar tillsammans med gruvföretagens experter 
och mina kolleger på avdelningen. Här har 
jag mycket nytt att lära mig, säger Tomas 
Gustavsson. 
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Anders Landström
Adjungerad professor i arkitektur

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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Anders Landström är positiv till den 
civilingenjörsutbildning med inriktning 
mot arkitektur som Luleå tekniska uni-
versitet har skapat. Att vidareutveckla 
grundutbildningen blir också hans hu-
vudsakliga fokus som adjungerad profes-
sor. 

Många aspekter och kompetenser möts 
i arkitektyrket; konst, vetenskap och 

teknik. Anders Landström tog sin arkitekt-
examen 1977 och har arbetat som arkitekt 
sedan dess.

- Jag har sett en utveckling där arkitekten 
ofta marginaliseras. Den kreativa idéfasen 
avskärmas från byggbolagets genomförande. 
Det är inte optimalt, och därför tycker jag att 
det är positivt med den mix av kompetenser 
som LTU-studenterna får. De blir civilin-
genjörer med insikt i vad god arkitektur kan 
åstadkomma, säger Anders Landström.

Anders Landström har delvis specialiserat 
sig på träarkitektur och har också tilldelats 
flera utmärkelser och priser inom det om-
rådet.

- Trä har lång tradition som byggnadsmate-
rial, men i modern tid har vi i Sverige utveck-
lat teknik för att koka sönder trä och tillverka 
papper. I Mellaneuropa har byggandet med 
trä utvecklats som en väsentlig byggnadsdel. 
För mig är LTU:s satsning på träbyggande in-
tressant, säger Anders Landström.

- Trä har många mjuka, mänskliga egenska-
per som tillför kvalitet i ett hus, och det finns 
en traditionell och naturlig koppling till trä 
som material, säger Anders Landström.

Att vara med och strategiskt utveckla civil-
ingenjörsutbildningen ser Anders Landström 
som en möjlighet att överföra en del av den 
kunskap han har samlat på sig genom åren till 
nya generationer.

- Jag vill förmedla kärnkunskapen, konsten 

att skapa bra hus som är vackra och hållbara 
och där människor trivs. Ge dem insikt i 
vilka egenskaper det är som skapar arkitek-
tonisk kvalitet.

- Men jag vill också sätta ljus på den nöd-
vändiga kopplingen mellan estetik, kvalitet 
och teknik, och därmed förmågan att se till 
husets hela livslängd i ett livscykelperspek-
tiv. Det handlar mycket om att använda rätt 
material på rätt plats. Att tänka strukturellt så 
att man drar nytta av varje material. Det är 
bra att civilingenjörer får medvetenhet och 
kunskap om vad arkitektur kan åstadkomma, 
för då kan de verkligen spänna bågen och 
åstadkomma fantastiska saker, säger Anders 
Landström.

Bland de hus som Anders Landström är 
särskilt stolt över märks Lillskansen, ett stort, 
modernt massivträhus som är det största ny-
bygget på Skansen sedan Solliden. Han är 
också stolt över Zorns textilkammare, mång-
kulturellt centrum i Botkyrka, Sveriges am-
bassadresidens i Pretoria samt en rad vackra 
privatbostäder.

- Det är roligt när jag får priser för bygg-
nader men mest stolt blir jag när jag ser att 
husen uppskattas och fungerar för männi-
skorna som verkar eller bor där.

- Jag vill inspirera studenterna i Luleå så 
att de ser det tjusiga i att lära sig av de bästa 
arkitekterna i världen och samtidigt utveckla 
förmågan att ta tillvara de lokala egenskaper-
na i varje projekt, säger Anders Landström.



44

Mikael Möller
Adjungerad professor i byggkonstruktion och produktion (absent)

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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Mikael Möller arbetar inom Areva NP, 
världens ledande kärnkraftskoncern 
inom både nybyggnation, ombyggnation 
och underhåll. Inom kärnkraftsbranchen 
är kompetensöverföring och kunskap-
sutveckling centralt.

Projekten i Areva NP Uddcomb AB kan 
delas upp i grupperna modernisering, 

utbyte och reparation samt engineering och 
systemmodifieringar. Från små förstudier till 
totalåtaganden med funktions- och installa-
tionsansvar.

Företaget hade till exempel en viktig roll 
i arbetet med livstidsförlängning och effekt-
höjning av Ringhals 4. 

- Vi bytte ut stora delar av verket, bland 
annat ånggeneratortankarna och tryckhåll-
ningstanken. Det är stora anläggningar och 
säkerhetskraven är mycket höga. Att beräkn-
ingsmässigt kvalificera dessa tryckkärl för 
både förväntade och extrema händelser in-
nebär i vissa stycken mycket avancerade 
beräkningar, säger Mikael Möller.

Arbetet styrs av amerikanska kärn-
kraftsnormer, och alla metoder och material 
måste följa regelverket och vara beprövade.

- Trots strikta regler finns det ändå förbät-
tringspotential vad gäller beräkningsmetoder. 
Tre haverimekanismer adresseras i tryckkärls-
beräkningar; plastisk kollaps av enstaka över-
last, utmattning av cyklisk last vilket leder till 
sprickor kärlet, samt progressiv deformation 
som något förenklat kan sägas vara ett mel-
lanting av de två första. 

- Haverimekanismen progressiv deforma-
tion är inte helt lättbegriplig. Med gamla 
beräkningsmetoder, baserade på elasticitet-
steori, kommer man inte helt rätt vilket är 
naturligt eftersom haverimoden är oelastisk. 
Elastoplastiska metoder är bättre men även 
med dessa har man ibland problem att få till-

räcklig noggrannhet. Just progressiv defor-
mation är i vissa fall känsligt för val av kon-
stitutiv modell, och inom detta har vi startat 
ett forskningsprojekt säger Mikael Möller

Mikael Möller disputerade i stålbyggnad 
1995 och arbetade inom det området i tre år 
innan han började inom kärnkraftsindustrin 
1998. Har det varit självklart för honom att 
välja en industriell karriär?

- Om man arbetar med ett mycket teo-
retiskt ämne, som matematik till exempel, 
är nog den akademiska banan ett intressant 
karriärval men mitt ämne är inte enbart teo-
retiskt utan till syvende och sist tillämpat. 
Jag ser det som meriterande även inom aka-
demin med mångårig industriell erfarenhet. 
Att doktorera är bra men man måste ut och 
lära sig.

Att dela med sig av kunskap och erfarenhet 
ser Mikael Möller närmast som en plikt, men 
en kär sådan.

- Jag har alltid tyckt att kombinationen 
mellan industriellt och akademiskt arbete är 
intressant. Att få dela med sig och lära ut är 
roligt. Jag har rätt lång erfarenhet vid det här 
laget och har tillägnat mig mycket kunskap 
under åren. Kompetensöverföring är vik-
tigt och jag har saker att förmedla som kan-
ske inte så många andra har. Därför ser jag 
det som en plikt att göra det, säger Mikael 
Möller. .
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Roland Pusch
Adjungerad professor i geoteknik

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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Att försöka förstå processer och lösa 
problem är den skönaste av konster, säger 
Roland Pusch. Han hyllar kombina-
tionen av att gå på djupet efter kunskap 
och komma fram till praktiska lösningar 
som gagnar samhället.

Roland Pusch har disputerat i både  
geoteknik och geologi efter sin civilin-

genjörsexamen i väg och vatten. Under åren 
1974 till 1982 arbetade han som professor 
vid Högskolan i Luleå och har aldrig släppt 
kontakten efter det så han är väl förtrogen 
med LTU.

- Efter åren i Luleå började jag arbeta som 
konsult åt SKB, Svensk kärnbränslehantering, 
och var engagerad i deras konceptutveckling, 
säger Roland Pusch.

När man har arbetat med utveckling och 
ingenjörskonst så länge som Roland Pusch 
finns det gott om kopplingar mellan olika 
specialiteter. Till exempel har han stor nytta 
av kunskapen från SKB i ett aktuellt projekt 
som handlar om att förvara koldioxid istället 
för att släppa ut det i atmosfären.

- Gas och olja tar vi upp från djupa sedi-
mentlager och i det utrymme som blir 
tomt skulle vi kunna lagra koldioxid för 
att förhoppningsvis kunna konvertera och  
oskadliggöra gasen i framtiden. Ett problem 
med förvaringen är att lyckas försegla de 
långa borrhålen och göra dem täta. Det vi 
just nu lanserar är ett lermaterial identiskt 
med det material som omger kapslarna med 
högaktivt kärnbränsleavfall, säger Roland 
Pusch.

Bentonitlera skulle alltså kunna bidra till 
en tidsfrist för att lösa problemet med kli-
matpåverkande koldioxidutsläpp.

- Det är oerhört utmanande och spän-
nande. Vi behöver använda olika material 
växelvis, med bentonitlera där berggrunden 

är tät och betong där det finns sprickzon-
er med vatten. Men tänk dig att gjuta i ett 
2000-3000 meter djupt hål, det måste göras 
från borriggar på ytan, säger Roland Pusch.

Bergspänningarna ökar med ökat djup 
vilket är ett problem för koldioxidförvaring 
i lager där tidigare gas och olja funnits. Men 
Roland Pusch arbetar på en alternativ idé.

- Det har slagit mig att djupa hål är mer 
stabila än stora håligheter. Jag såg ett borrhål 
i Murmansk som var 12000 meter djupt! Att 
förvara koldioxid i sådana djupa hål skulle 
kunna låta sig göras om vi kan lösa plombe-
ringen, säger Roland Pusch.

I samarbetet med LTU är det framför allt 
inom dammsäkerhet som Roland Pusch 
kommer att bidra.

- En av utmaningarna är att hitta nya in-
jekteringsmaterial, nya cementblandningar 
med inblandning av lermaterial för att täta 
dammar. 

Roland Pusch tycker att han har fått 
förmånen att arbeta med intressanta problem 
hela livet och ser det som en ynnest att nu få 
verka som adjungerad professor och överföra 
en del av den kunskap han har förvärvat. 

- Jag är fortfarande fascinerad av problem-
lösandets sköna konst och ser fram mot att få 
överföra kunskap till en ny generation.
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Mohammed-Aminu Sanda
Adjungerad professor i arbetsvetenskap

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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Mohammed-Aminu Sandas ämnesom-
råde är arbetsvetenskap. Utifrån den 
teoretiska ansatsen utforskar han de ut-
maningar som industriföretag möter i ef-
fektiviseringsprocesser där maskiner allt 
oftare ersätter människor på alla nivåer 
i värdekedjan. Kan en snabb ökning av 
automatisering och integration av pro-
cesser och enhetsoperationer ske och vil-
ka av de möjliga förändringarna kommer 
att öka lönsamhet och konkurrenskraft?

Mohammed-Aminu Sanda kommer 
från Ghana. Samarbetet med Luleå 

tekniska universitet har vuxit fram under 
flera år och kommer att fördjupas med den 
adjungerade professuren.

- Jag kommer att fortsätta min forskning 
som medlem i LTUs forskargrupp “Mine 
of the Future”. Forskningsområdet byg-
ger på tanken att gruvorna kan omvandlas 
till attraktiva och utvecklande arbetsmiljöer 
genom att utmana gamla sätt att göra saker 
i gruvindustrin, särskilt i underjordsgruvor, 
och stimulera kreativitet och innovations-
förmåga i de organisatoriska processerna, 
säger Mohammed-Aminu Sanda.

- Syftet är att ge både akademi och näring-
sliv holistiska perspektiv på hur man kan 
integrera tekniska, organisatoriska och män-
skliga system för att utveckla effektiv och god 
arbetsmiljö. 

Företag i gruvbranschen står fortfarande 
inför ett antal utmaningar. Målet är att få fram 
kunskap som gör arbetsmiljön för framtida 
gruvor betydligt bättre än idag och fungerar 
som möjliggörare för lärande och samarbete 
över organisatoriska gränser.

- Jag kommer till exempel att titta på jäm-
ställdhetsfrågor i gruvan, säger Mohammed-
Aminu Sanda. 

- Jag kommer också att studera hur öp-
pet samarbete mellan organisatoriska funk-
tioner och ny kommunikation kan integreras 
i arbetslivet för att optimera den gränsöver-
skridande värdekedjan i underjordsgruvor 
genom utbredd användning av social nät-
verksteknik i produktionssystemen. Syftet är 
att utveckla bra instrument som kan använ-
das för att förbättra analysen av arbetsmiljön 
och ge ledningen ett bättre beslutsstöd, säger 
Mohammed-Aminu Sanda. 

Mohammed-Aminu Sanda vill öka kun-
skapen om de bästa sätten att integrera de 
tekniska, organisatoriska och mänskliga 
komponenterna i organisationers verksam-
hetssystem.

- Jag strävar efter att förstå sociotekni-
ska och psykosociala aspekter av mänsklig 
verksamhet i underjordsgruvor med hög 
tekniknivå. Det är kunskap som kan leda till 
en harmonisering av de mänskliga, tekniska 
och organisatoriska komponenterna i ar-
betssystem. Syftet är att fastställa resultatin-
dikatorer.

- Med denna sociotekniska forskning om 
integrerade produktionssystem kommer in-
telligenta, effektiva och hållbara produktion-
ssystem att utvecklas. Det breddar perspek-
tiven och ger nya infallsvinklar på industrins 
behov, säger Mohammed-Aminu Sanda. 

Mohammed-Aminu Sandas vill också ini-
tiera forskning om betydelsen av att behålla 
delar av traditionell gruvdriftskultur i in-
förandet av lean gruvdrift för att ta tillvara 
gruvarbetarnas tysta kunskap.

- Jag ser fram mot att fördjupa samarbetet 
med både LTU och gruvindustrin i Sverige 
och andra länder och betraktar det som en 
stor förmån att få arbeta i både västerländsk 
och afrikansk universitets- och gruvverk-
samhet.
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Peter Viklander
Adjungerad professor i geoteknologi (absent)

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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Geoteknik och dammsäkerhet är Peter 
Viklanders område och han har genom 
åren arbetat utifrån många infallsvinklar; 
som ”dammägare” på Vattenfall, som 
konsult på SwedPower och WSP Vatten-
byggnad, som styrgruppsmedlem i sven-
skt Vattenkraftcentrum och som forskare 
vid Luleå tekniska universitet.

De flesta kraftverksdammar i Sverige an-
lades efter andra världskriget och in på 

1950 och 60-talen. Det finns ungefär 200 
högkonsekvensdammar i Sverige men sam-
manlagt cirka 10 000 dammar totalt. I dag 
är den svenska vattenkraftsbranschen till stor 
del i en förvaltande fas och det gäller att 
säkerställa säkerhet och livslängd genom att  
reparera och underhålla dammar och kraft-
verk.

- Kravet på säkerhet är totalt. Man kan säga 
att jag arbetar för att förhindra något som 
absolut inte får hända. Forskningen och ut-
vecklingen handlar mycket om att bli ännu 
bättre på att detektera svagheter, bedöma 
sannolikheter och ha hög beredskap, säger 
Peter Viklander.

Peter Viklanders specialområde är fyll-
ningsdammar, det vill säga dammar som i  
huvudsak är byggda av jord och sten. 

- Det är framför allt inre erosion i fyll-
ningsdammar som jag studerar. Dels erosion 
på grund av ålder men också på grund av hur 
dammen är byggd och vilka material som har 
använts. Det kan ta lång tid innan effekter-
na syns om det har gjorts felbedömningar i 
byggskedet. Vi ökar kunskapen om hur och 
varför fyllningsdammar bryts ner för att kun-
na förbättra detekteringen och utveckla olika 
typer av åtgärder, säger Peter Viklander.

Det finns mycket kunskap att hämta från 
dammbrott som skett i små fyllningsdammar. 
Här finns möjligheter till erfarenhetsåter-

föring till branschen.
- Det finns i stort sett tre orsaker till att en 

fyllningsdamm går till brott. Svagheter i dam-
mkroppen, svagheter i grundläggningen som 
den byggts på eller att det blir överströmning 
av dammen. Vi hade två dammbrott i förhål-
landevis små anläggningar Skåne för ett par 
år sedan. Vi kunde lära oss mycket av det, 
säger Peter Viklander.

Nya fyllningsdammar i Sverige byggs i 
huvudsak inom gruvindustrin. Då kommer 
underlag från forskning och utveckling väl 
till pass.

- Ett exempel på nyttig kunskap för kom-
mande byggen är ett examensarbete jag har 
handlett som handlade om att jämföra hur 
naturliga och krossade material fungerar i 
en dammkropp. Det är ju inte självklart idag 
att man vill eller får använda naturmaterial, 
som grus och sand. Gruvindustrin har kros-
sat gråberg som restprodukt och det kan av 
många skäl vara angeläget att använda som 
byggmaterial. Då gäller det att veta hur mate-
rialet kommer att bete sig under vattentryck, 
i olika förhållanden och över tid, säger Peter 
Viklander.

Att Peter Viklander har med sig erfarenhet 
från olika roller tror han är en fördel i arbetet 
som adjungerad professor.

- Jag kan ge studenter och forskarstud-
erande inblick i verkligheten, och jag kan 
bidra till att utveckla kurser så att de motsva-
rar den nivå och den kompetens som bran-
schen behöver. I forskningsprojekten bidrar 
jag med bra inblick i branschens behov. 
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om dagens akademiska HÖgTid

PromoTion - HedersdokTorer
Till denna högtid utser fakulteterna vid Luleå tekniska universitet hedersdoktorer, doctor 
honoris causa. Det är en värdighet som fakulteterna utdelar till sådana personer som de 
särskilt vill hedra och knyta till forskningsgemenskapen. Dekanerna, promotorerna, utdelar 
de yttre tecknen på hedersdoktorsvärdigheten.

PromoTion - dokTorer
Promotionen är när doktorn efter avlagda prov promoveras till doktor. Efter doktorsdis-
putationen, när doktoranden har skrivit och låtit publicera en vetenskaplig avhandling och  
offentligen försvarat den, alltså låtit den utsättas för en sakkunnig kritik kan doktorn  
promoveras. Universitetet ger de berättigade, promovendi, de yttre tecknen på doktors-
värdigheten. De yttre tecknen, insignierna, är doktorshatten, doktorsringen och diplomet. 
Prodekanerna, promotorerna, utdelar insignierna.

Doktorshatten, svart och veckad med universitetets spänne, symboliserar doktorsvärdigheten, 
frihet men också makt. Ringen är av guld och symboliserar trohet, ”ingått äktenskap med 
vetenskapen”. Vid Luleå tekniska universitets promotion får doktorn ringen symboliskt.

Diplomet var ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de  
promoverade.

Filosofie doktor kan promoveras med lagerkrans. Kransen kan härledas till den grekiska 
guden Apollon, bl a vetenskapens och skaldekonstens gud.

insTaLLaTion - ProFessorer
Vid högtiden installeras de nya professorerna, installandi. Det är rektor, installator, som  
installerar professorerna. Ceremonin är en form av välkomnande, en sorts upptagande av 
vederbörande i kretsen av professorskollegorna. 

diPLomUTdeLning – adJUngerade ProFessorer
Vid Luleå tekniska universitet får de nya adjungerade professorerna motta diplom i samband 
med promotions- och installationshögtiden.

akademiska Priser ocH sTiPendier
Vid högtiden i aulan utdelas även ett antal akademiska priser och stipendier till väl förtjänta 
personer vid Luleå tekniska universitet.

medverkande marskaLkar 2012
Övermarskalk Lovisa Ulfsdotter

Marskalkarna Malin Henriksson, Gustav Hultberg, Robin Lidback, Camilla Lundahl,  
Johan Nilsson, Lina Olofsson, Christian Pelo och Jenny Svensson.
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